
 
 

Ερώτηση  

 

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας. 

 

Θέμα: Διερεύνηση θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος στη Κέρκυρα. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε δυστυχώς μάρτυρες μιας τραγικής αύξησης των 

θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Από την αρχή του έτους 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 

κυνηγώντας το μεροκάματο.  Μόλις από την αρχή του Οκτωβρίου  σημειώθηκαν τρία εργατικά 

δυστυχήματα με ισάριθμους εργαζόμενους να χάνουν τη ζωή τους.  

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, στο Σιδάρι της Βόρειας Κέρκυρας, σημειώθηκε θανατηφόρο 

εργατικό ατύχημα, όπου ένας 50 χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, όταν καταπλακώθηκε  από 

τόνους χώματος κατά τη διάρκεια της εργασίας του.  Συγκεκριμένα   τρεις οικοδόμοι εκτελούσαν 

εργασίες για την κατασκευή πισίνας σε όρυγμα βάθους 7- 8 μέτρων στο Sidari Water Park Hotel. 

Ήταν  περιτριγυρισμένοι από τόνους χώματος το οποίο, όταν διαβρώθηκε από την καταιγίδα, 

καταπλάκωσε τους δύο από τους τρεις, με τον 50 χρονο τελικά να χάνει τη ζωή του. Οι καιρικές 

συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος ήταν επικίνδυνες. Η Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προειδοποιήσει για «ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα 

συνοδεύονταν από μεγάλο αριθμό κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους» 

στο Βόρειο Ιόνιο. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 

Κέρκυρας όχι μόνο παρέμεινε σε «24ωρη ετοιμότητα» αλλά παρότρυνε τους πολίτες να είναι 
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προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες. Παρόλα αυτά καμία οδηγία δεν είχε δοθεί από την 

πολιτεία για τις υπαίθριες εργασίες, παρά τις προειδοποιήσεις της Ε.Μ.Υ.  

Η ραγδαία αυτή αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων δεν προέκυψε στο κενό. Η 

πλειοψηφία των εργατικών δυστυχημάτων προκύπτει από τις ελλείψεις στα μέσα προστασίας των 

εργαζομένων, μέτρα που οφείλει να παρέχει ο εργοδότης και από την καταστρατήγηση των 

ωραρίων.  Παράλληλα της αύξησης αυτής του αριθμού των εργατικών δυστυχημάτων, είχε 

προηγηθεί η, από την κυβέρνησή σας, καταστρατήγηση του συνόλου των εργατικών δικαιωμάτων, 

αφήνοντας τους εργαζόμενους βορά στις ορέξεις των εργοδοτών, καθώς  και  η πλήρης διάλυση 

των ελεγκτικών μηχανισμών (ΣΕΠΕ) που περιόριζε σε έναν βαθμό την εργοδοτική αυθαιρεσία. 

 

Με δεδομένο πως είναι ανεπίτρεπτο έστω και ένας εργαζόμενος να προσέρχεται στην 

εργασία του ανησυχώντας για τη σωματική του ακεραιότητα και  την ίδια του τη ζωή, καθώς είναι 

υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των εργοδοτών με τους κανόνες 

ασφαλείας ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1. Ερευνήθηκαν τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος  στο Σιδάρι της Βόρειας Κέρκυρας και ποια 

τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής; 

2. Ερευνήθηκαν οι συνθήκες και τα αίτια κάθε εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε τα 

τελευταία χρόνια και ποια τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών; 

3. Πως εξηγείτε την πέρα κάθε αμφιβολίας μεγάλη αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων που έχει 

σημειωθεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας; 

4. Τι σκοπεύετε να πράξετε ώστε να μειωθούν τα εργατικά δυστυχήματα; 

 

 



 
 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

Σοφία Σακοράφα 

 




